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Introducció
L’estudi de les addicions conductuals (joc 
patològic, addició al sexe, addició a les 
compres) és un fenomen emergent

L’evolució tecnològica planteja un període 
d’adaptació a les noves formes d’adquirir 
informació i comunicar que pot generar 
trastorns o desadaptacions psicològiques
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Introducció II
Les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) com Internet, el mòbil i els 
videojocs són molt rellevants per al ciutadà

Una cerca a Google exemplifica l'interès 
popular sobre el tema

154 76Notícies
(en castellà)

88271.075Blogs

0130Directoris
338449Grups

23.2009.430376.000Pàgines 
web

Ciber-
addicció

MòbilInternet

Resultats obtinguts a Google sobre addicció a
Internet, mòbil i ciberaddicció
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Introducció III

L’estudi de la investigació en una àrea a través 
de les publicacions indexades a bases de 
dades de bibliografia científica és un mètode 
àmpliament utilitzat 

No es disposa, en aquests moments, d’estudis 
que analitzin la producció científica sobre l’ús 
patològic de les tecnologies de la informació i 
la comunicació i, en especial, d’Internet, els 
mòbils i els videojocs

Objectiu

Localitzar i analitzar la producció científica 
sobre addicció a Internet, els mòbils i els 
videojocs durant 15 anys (1991-2005)
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Material i Mètode
Es van recuperar els documents indexats a 
PubMed i PsycINFO relacionats amb l’ús 
patològic d’Internet, els mòbils i els videojocs
entre 1991 i 2005 (15 anys). 

En ambdues bases de dades es van realitzar 
múltiples cerques amb diferents estratègies 
amb la finalitat d’obtenir el màxim de registres 
pertinents ja que cap de les dues contempla 
aquestes addiccions com a tals en els seus 
tesaurus

Material i Mètode II
-Es van depurar els resultats eliminant els 
documents no pertinents

- Es van analitzar:  

• País del primer autor del document

• Institució del primer signant

• Idioma de publicació 

• Revista

- Es va realitzar una anàlisi estadística 
descriptiva de les dades
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Resultats

27434Total no 
pertinents

12185
Total 
pertinents

148519Total

PsycINFOPubMed

Nombre de referències recuperades a 
PubMed i PsycINFO (1991- 2005) 

Any de publicació

97582001- 2005

21221996- 2000

351991- 1995

PsycINFOPubMed
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País del primer autor
En total, els autors procedeixen de 23 països 

52Espanya
51Austràlia

45Canadà
39Corea

160Xina 
115Taiwan
1412Regne Unit
4426Estats Units

PsycINFOPubMed

Idioma de publicació
Els articles s’han escrit en 13 idiomes

41Castellà 
24Alemany
24Francès

160Xinès
8970Anglès 

PsycINFOPubMed
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Revistes
En total, 82 revistes han publicat articles sobre 
l’ús patològic d’Internet, els mòbils o els 
videojocs

Les revistes que han publicat més treballs són:
- Ciberpsychology & Behavior (21 y 32)
- Chinese Mental Health Journal (0 y 8)
- Psychological Reports (4 y 4)
- Journal of Gambling Studies (2 y 4)

Revistes espanyoles

- Actas Españolas de Psiquiatría

- Adicciones

- Anuario de Psicología

- Revista de Psiquiatría de la Facultad de 
Medicina de Barcelona
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Discussió: limitacions
Els investigadors utilitzen diferents termes. 
Així, en el cas de l’addicció a Internet 
s’utilitzen: internet addiction (IA), internet 
addiction disorder (IAD), pathological internet 
use (PIU), problematic internet use o 
unregulated internet usage

Els tesaurus no inclouen terminologia 
específica cosa que complica la recuperació de 
documents

Discussió: limitacions II
Un factor de confusió és que Internet i els 
mòbils poden entendre’s com mitjans per 
expressar la ludopatia, l’addicció al sexe o a 
les compres o com a ciberaddiccions

Les conductes addictives específiques 
d’Internet són el xat, els jocs de rol en línia i la 
cerca d’informació
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Discussió: mètode 
La millora de les estratègies de cerca permetrà 
augmentar el nombre de documents obtinguts i 
disminuir el de rebutjats per no ser pertinents

Seria, tanmateix, molt important que las bases de 
dades incorporin en el seus tesaurus descriptors 
específics per aquest tipus de trastorns

Discussió

Recuperar més documents a PsycINFO que a 
PubMed pot reflectir que l'addicció a les TIC és 
una temàtica més estudiada per la psicologia 
que per la biomedicina
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Discussió
S’observa que l'interès sobre el tema ha crescut en 
ambdues bases de dades sobretot entre els anys  
2001 i 2005

Tot i així, si el nombre de documents reflecteix 
l’interès científic sobre el tema, sembla que 
l’addicció a Internet, els mòbils i els videojocs
desperta més interès popular que purament 
científic

Discussió
Com passa en altres disciplines científiques i en 
dependència de drogues, els països més 
productors són Estats Units i Regne Unit. En 
aquest cas, s’incorporen amb força països com   
Xina, Taiwan i Corea

Els autors procedeixen de 23 països diferents cosa 
que indica l’interès científic del tema en una part 
important del món: Amèrica del Nord (Estats Units i 
Canadà), Europa i Àsia
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Discussió
En ambdues bases de dades, l’idioma més utilitzat 
és l’anglès seguit a molta distància de la resta 
d’idiomes (amb l’única excepció del xinès a 
PsycINFO)

La revista que ha publicat més articles és 
Ciberpsychology & Behavior, per tant aquesta és 
una font bàsica d’informació científica sobre 
l’addicció a Internet, els mòbils i els videojocs


